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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego sektorowego: 
 

Koleje Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000357114, o kapitale zakładowym w wysokości 26.524.500,00 zł, 
ul. Wita Stwosza 7, 
40 – 040 Katowice, 
NIP: 954 – 26 – 99 – 716, REGON: 241592956, 
Tel.: 32 49 40 663, 
Faks: 32 49 40 662. 
http://www.kolejeslaskie.com – pod tym adresem dostępna jest także Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”. 
adres e – mail: sekretariat@kolejeslaskie.com.  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia, język w jakim prowadzone jest postępowanie: 
 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.) – zwana dalej „ustawą” lub „pzp” – zgodnie z wymogami dla postępowań powyżej 
wartości 400.000,00 EUR (słownie: czterysta tysięcy euro). Niniejsze zamówienie jest 
zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 i nast. ustawy. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia 
i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania, jak również Umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, muszą być sporządzone w języku polskim. 
 

III. Rodzaj, przedmiot zamówienia oraz termin wykonania zamówienia: 
 

1. CPV: 
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową  
w zamian za odwołane w całości lub na części tras pociągi na liniach kolejowych  
w relacjach pośrednich i bezpośrednich według rozkładu jazdy dostarczonego przez 
Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również pozostawanie  
w gotowości w sytuacji nadzwyczajnych lub losowych przerw w ruchu pociągów pasażerskich 
takich jak: klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, strajki w przypadku, gdy 
zlecenie obsługi przez Zamawiającego nie obejmuje dyspozycji wyjazdu. 
 

2.2. Usługa przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową w zamian za odwołane w całości 
lub na części tras pociągi na liniach kolejowych w relacjach pośrednich i bezpośrednich 
obejmuje następujące linie: 
 

 

 Czechowice-Dziedzice – Czechowice-Dziedzice Przystanek - Czechowice-Dziedzice 
Południowe – Bielsko-Biała Komorowice – Bielsko-Biała Północ – Bielsko-Biała Główna – 
Bielsko-Biała Lipnik – Bielsko-Biała Leszczyny – Bielsko-Biała Mikuszowice – Wilkowice 
Bystra – Łodygowice Górne – Łodygowice – Pietrzykowice Żywieckie – Żywiec – 
Radziechowy Wieprz – Cięcina Dolna – Cięcina – Węgierska Górka – Cisiec – Milówka – 
Milówka Zabawa – Rajcza – Rajcza Centrum – Rycerka – Sól – Sól Kiczora – Laliki – 
Zwardoń S5 
oraz 
Zwardoń – Laliki – Sól Kiczora – Sól – Rycerka – Rajcza Centrum – Rajcza – Milówka 
Zabawa – Milówka – Cisiec – Węgierska Górka – Cięcina – Cięcina Dolna – Radziechowy 
Wieprz – Żywiec – Pietrzykowice Żywieckie – Łodygowice – Łodygowice Górne – Wilkowice 

http://www.kolejeslaskie.com/
mailto:sekretariat@kolejeslaskie.com
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Bystra – Bielsko-Biała Mikuszowice – Bielsko-Biała Leszczyny – Bielsko-Biała Lipniki – 
Bielsko-Biała Główna – Bielsko-Biała Północ – Bielsko-Biała Komorowice – Czechowice-
Dziedzice Południowe – Czechowice-Dziedzice Przystanek -  Czechowice-Dziedzice S5 
 

 Bielsko-Biała Główna – Bielsko-Biała Wschód – Krzemionki – Kozy – Kozy Zagroda – Kęty 
Podlesie – Kęty - Zamek Bulowicki – Bulowice – Andrychów Górnica – Andrychów – Inwałd – 
Chocznia Górna – Chocznia – Wadowice S52 
oraz 
Wadowice – Chocznia – Chocznia Górna – Inwałd – Andrychów – Andrychów Górnica – 
Bulowice – Zamek Bulowicki – Kety – Kęty Podlesie – Kozy Zagroda – Kozy – Krzemionki – 
Bielsko-Biała Wschód – Bielsko-Biała Główna S52 

 
 
 
Szacunkowa ilość wozokilometrów w sytuacji planowanych zamknięć torowych i zleceniu obsługi 
danej linii przez Zamawiającego przesyłanym Wykonawcy na 3 dni przed datą uruchomienia usługi, 
przy świadczeniu usługi przez autobus o pojemności do 20 osób wynosi:  
6.500,00 wkm (słownie: sześć tysięcy pięćset wozokilometrów) 
 
Szacowana ilość wozokilometrów w sytuacji nadzwyczajnych lub losowych przerw w ruchu pociągów 
pasażerskich takich jak: klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, strajki, gdzie 
uruchomienie usługi nastąpi w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego,  
przy świadczeniu usługi przez autobus o pojemności do 20 osób wynosi:  
11.000,00 wkm (słownie: jedenaście tysięcy wozokilometrów) 
 
Szacowana ilość godzin pozostawania 1 autobusu w gotowości w sytuacji nadzwyczajnych lub 
losowych przerw w ruchu pociągów pasażerskich takich jak: klęski żywiołowe, awarie, wszelkie 
przerwy w ruchu, strajki w przypadku, gdy zlecenie obsługi przez Zamawiającego nie obejmuje 
dyspozycji wyjazdu wynosi: 
430 godzin (słownie: czterysta trzydzieści godzin) 
 
Szacowana ilość wozokilometrów w sytuacji planowanych zamknięć torowych i zleceniu obsługi danej 
linii przez Zamawiającego przesyłanym Wykonawcy na 3 dni przed datą uruchomienia usługi,  
przy świadczeniu usługi przez autobus o pojemności powyżej 20 osób wynosi:  
26.000,00 wkm (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy wozokilometrów) 
 
Szacowana ilość wozokilometrów w sytuacji nadzwyczajnych lub losowych przerw w ruchu pociągów 
pasażerskich takich jak: klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, strajki, gdzie 
uruchomienie usługi nastąpi w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego,  
przy świadczeniu usługi przez autobus o pojemności powyżej 20 osób wynosi:  
32.500,00 wkm (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset wozokilometrów) 
 
Szacowana ilość kilometrów dojazdowych w sytuacji nadzwyczajnych lub losowych przerw w ruchu 
pociągów pasażerskich takich jak: klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, strajki, gdzie 
uruchomienie usługi nastąpi w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego wynosi:  
6.500,00 km (słownie: sześć tysięcy pięćset kilometrów) 
 
 

3. Szczegółowe daty i godziny kursowania komunikacji zastępczej oraz ilość autobusów zostaną 
sprecyzowane przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu obsługi danej linii przesyłanym 
Wykonawcy na 3 dni przed datą uruchomienia usługi za wyjątkiem sytuacji określonej 
w ust. 4.2, gdzie uruchomienie usługi nastąpi w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia od 
Zamawiającego oraz w sytuacji określonej w punkcie 4.3. w której Wykonawca bez dyspozycji 
wyjazdu określonej w zleceniu obsługi na żądanie Zamawiającego zapewni autobusy 
pozostające w stanie gotowości do świadczenia usługi przewozowej w nadzwyczajnych lub 
losowych przerwach w ruchu pociągów pasażerskich takich jak: klęski żywiołowe, awarie, 
wszelkie przerwy w ruchu, strajki. 
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4. Niniejsze zamówienie obejmuje świadczenie zastępczej komunikacji autobusowej w okresie  
od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 roku, lecz nie dłużej niż do 
wyczerpania wartości zamówienia w następujących przypadkach: 

 
4.1. planowane zamknięcia torowe poszczególnych linii, 

4.2.  nadzwyczajne lub losowe przerwy w ruchu pociągów pasażerskich takie jak:  

klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, strajki. 

4.3. pozostawanie w stanie gotowości w nadzwyczajnych lub losowych przerwach w ruchu 

pociągów pasażerskich takich jak: klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, strajki 

w przypadku, gdy zlecenie obsługi nie obejmuje dyspozycji wyjazdu. 

 

5.  Wymagania w stosunku do Wykonawców: 
5.1. Odjazd autobusu może się odbyć tylko na polecenie drużyny konduktorskiej jadącej 

autobusem lub koordynatora Zamawiającego. 
5.2. Kierowcy autobusów powinni posiadać telefon komórkowy dla operatywnej łączności  

z dyspozytorem Zamawiającego w przypadku wystąpienia utrudnień podczas realizacji 
procesu przewozowego. 

5.3. Autobusy Wykonawcy powinny być wyposażone w tablice wizualne z napisem  
”Koleje Śląskie” + relacja zgodnie z przedmiotem zamówienia. Koszt sporządzenia tablic 
wizualnych obciąża Zamawiającego. Koszt zamieszczenia tablic obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tablic Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia umowy.  

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów w należytej czystości. 
5.5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania autobusów w należytym stanie 

technicznym niezagrażającym bezpieczeństwu pasażerów oraz innych uczestników 
ruchu. 

5.6. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu podróżnych na podstawie ważnych biletów 
Spółki Koleje Śląskie, które będzie kontrolowała drużyna konduktorska Zamawiającego  
lub koordynator Zamawiającego. 

5.7. Wykonawca w czasie przewozu podróżnych zobowiązany jest do zatrzymywania 
autobusów w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w pobliżu stacji  
i przystanków kolejowych. 

5.8. Wykonawca zobowiązuje się wybrać najkorzystniejsza trasę przejazdu uwzględniając 
długość drogi, prognozowany czas przejazdu i warunki drogowe. 

5.9. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w pojeździe dostatecznej ilości paliwa na 
cały przejazd zaplanowaną trasą. 

5.10. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w pojeździe/ach/ wymaganej dokumentacji 
dla środka/ów/ transportu. 

5.11. Wykonawca zobowiązuje się informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 
przeszkodach w wykonaniu usługi. 

5.12. Wykonawca zapewni punkt dyspozytury lub osoby zarządzającej flotą przewozową 
czynny przez 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia. 

5.13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do kierowania pojazdami kierowcę/kierowców 
posiadających ważne prawo jazdy określonej kategorii oraz ważne badania lekarskie 
wymagane dla kierowców zawodowych. 

5.14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazdy sprawne technicznie, posiadające 
ważne badania techniczne i polisę OC oraz wszelkie wymagane prawem wyposażenie 
pojazdu. 

5.15. W trakcie realizacji Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia na własny koszt 
infrastruktury przystankowej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych 
zgodnie z przystankami wynikającymi z rozkładów jazdy.  

  
6. Wykonawca jest zobowiązany do  zapewnienia miejsc postojowych i parkingowych dla autobusów  
i uzyskania odpowiednich zezwoleń na korzystanie z przystanków autobusowych, gdzie autobusy 
będą oczekiwać na skomunikowanie bez zakłócania ruchu drogowego. 
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7. Baza oraz miejsce stałego garażowania floty przewozowej Wykonawcy nie może znajdować się 
dalej niż w odległości 10 km od linii kolejowych obsługiwanych przez Zamawiającego. 

8. Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, w tym warunki realizacji zamówienia, 
zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, zawierającym wzór istotnych postanowień 
umownych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego.  
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
12. Zamawiający przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w złotych polskich PLN. 
13. Zamawiający nie  przewiduje aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
15. Termin realizacji zamówienia:  
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., lecz nie dłużej niż 
do wyczerpania wartości zamówienia 
16. Określona w pkt. 2.2. ilość wozokilometrów, godzin pozostawania w gotowości oraz kilometrów 
dojazdowych ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez 
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Nie wyczerpanie  w okresie obowiązywania umowy 
całkowitej wartości zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do zlecenia niezrealizowanej części 
usług i nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do domagania się roszczeń odszkodowawczych z tego 
tytułu. 
17. Zamawiający ma prawo do zlecania wykonania większej ilości poszczególnych usług 
wchodzących w zakres niniejszego zamówienia, względem ilości oszacowanej, aż do wyczerpania 
wartości umowy. 
 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.  

2. Wymagania dotyczące wskazania podwykonawców: 
2.1. Wykonawca nie może zlecić realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
2.2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zakresu 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia  
i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników, tak jakby to były działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli.  

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania podwykonawstwa, Zamawiający 
będzie traktował, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany samodzielnie przez 
Wykonawcę. Wzór wykazu podwykonawców znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ – 
„Formularz ofertowy”. 

3. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 pzp, składający wspólną ofertę, winni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
 w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 i ust. 2 ustawy. 
4.1. W przypadku podmiotów wchodzących w skład Wykonawcy występującego wspólnie o 

udzielenie niniejszego zamówienia: warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy 
musi spełnić przynajmniej jeden z podmiotów, natomiast warunek określony w art. 22 ust. 1 
pkt 4 ustawy, w zakresie wskazanym  w ust. 5.1, oraz warunek określony w art. 22 ust. 1 
pkt 1 ustawy w zakresie wskazanym w pkt. 7.1 musi spełnić osobno każdy z podmiotów 
wchodzących w skład Wykonawcy występującego wspólnie. 
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4.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, 
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed zawarciem umowy zawarli umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu. 

5. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Wykonawcy: 
5.1. Wykonawca oraz wszystkie podmioty wchodzące w skład Wykonawcy występującego 

wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia powinni być ubezpieczeni od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 

6. Doświadczenie i wiedza Wykonawcy: 
6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń obecnie realizowanych (świadczenia 

okresowe lub ciągłe) należytym wykonywaniem zamówienia w zakresie świadczenia usług/usługi 

pasażerskich przewozów autobusowych o łącznej wartości brutto minimum:  

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
Wzór wykazu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postaci wykazania doświadczenia 
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
 

7. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: 

 

 7.1. Posiadanie aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na przewóz osób w komunikacji 
autobusowej – z której wynika posiadanie wszelkich uprawnień do dokonywania odpłatnego 
transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.). Koncesja, zezwolenie lub licencja 
musi być ważna w okresie obowiązywania umowy. 

 
8. Potencjał techniczny Wykonawcy: 

8.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje następującym potencjałem 
technicznym: 

Wykonawca musi posiadać we flocie przewozowej minimum 45 jednostek przewozowych w tym co 
najmniej 5 jednostek przystosowanych do przewozu minimum 80 osób, co najmniej 5 jednostek 
przystosowanych do przewozu minimum 100 osób, co najmniej 5 jednostek przystosowanych do 
przewozu mniej niż 20 osób oraz co najmniej 3 jednostki przystosowane do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 
Wzór wykazu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postaci wykazania posiadanego 
potencjału stanowi załącznik nr 3A do SIWZ. W wykazie Wykonawca musi przedstawić jednostki 
przewozowe  potwierdzające spełnianie warunku stawianego przez Zamawiającego. 
 

9. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, ocena wymagań dotyczących warunku 
określonego w pkt 6.1. i 8.1 będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia.  
 

10. Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie 
spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do Oferty, wymienionych  
w punkcie V SIWZ. 

11. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, ocena spełniania warunków, będzie dotyczyła 
wyłącznie ich zrealizowanych części.     
 

V. Oświadczenia i dokumenty jakie mają zamieścić w Ofercie Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy: 
 

1. Oświadczenia: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przepisami art. 
22 ust. 1 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, zgodnie z treścią wzorów stanowiących Załączniki: Nr 4 albo 4a (Załącznik Nr 4a dla 
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podmiotów występujących wspólnie) i 5 albo 5a (Załącznik Nr 5a dla podmiotów występujących 
wspólnie) do SIWZ. 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

2. Opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę usług, zgodny z treścią 
formularza stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Treść oświadczenia musi potwierdzać spełnianie 
warunku, o którym mowa w pkt IV.6.1 SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dowody potwierdzające, 
że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami takimi 
są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

2) w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 1, Wykonawca może przedkładać inne dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie usług; 

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

3) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 

Wykaz pojazdów zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik Nr 3A do SIWZ. Treść 
oświadczenia musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt IV.8.1 SIWZ 

4. Koncesję, zezwolenie lub licencję na przewóz osób w komunikacji autobusowej – z której wynika 
posiadanie wszelkich uprawnień do dokonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do 
treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1265,  
z późn. zm.).   
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty dotyczące spełniana warunków 
udziału wymienione w pkt: 3 – winny być złożone przez tych Wykonawców, którzy są odpowiedzialni 
za spełnienie warunków.  

 
 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy: 
 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące 
niekaralności tych osób, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób. 

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  
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z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż  
3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
9.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
10. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej  

11. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione 
w pkt.5- 10 winien złożyć każdy z Wykonawców (oddzielnie), składających wspólną ofertę. 

12.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5, 7, 8, 9 , składa odpowiedni dokument 
lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b) winien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
12.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6, składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12 i 12.1, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 Przedmiotowy dokument lub dokumenty zawierające w/w oświadczenia winny być  
wystawione w terminach przewidzianych dla odpowiadających im dokumentów. 

 
13. Forma złożenia dokumentów: 

13.1. Dokumenty, wymienione w rozdziale V SIWZ mogą być składane w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy (każda zapisana strona), za wyjątkiem Oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie 
oryginału. 

13.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 

13.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

13.4  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy.  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.560312&full=1
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13.5. Dokumentem potwierdzającym dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego 
(warunek określony w pkt IV.1.) będzie każdy dokument, z którego wynikać będzie 
zobowiązanie takiego podmiotu do udziału w realizacji części zamówienia (np. pisemne 
oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy 
itd.). 

13.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski. 

13.7. Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego w punkcie V lub złożenie dokumentu w 
niewłaściwej formie, traktowane będzie jako niezłożenie dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

13.8. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania, w przypadkach i na zasadach 
określonych w art. 24 ustawy. 

 
 
Dodatkowe dokumenty: 

 
14. Potwierdzenie wniesienia wadium (szczegółowe wymagania w pkt XII SIWZ). 
15. Stosowne pełnomocnictwa (szczegółowe wymagania w pkt VI SIWZ). 

 

VI. Pełnomocnictwo: 
 

1. Wykonawca musi załączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty (obejmujące także czynność 
potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą), o ile prawo  
to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony 
(pełnomocnictwo rodzajowe). 

2. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna, niż uprawniona do reprezentowania 
podmiotu z mocy prawa lub umowy, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania 
tej czynności. 
3. W przypadku, gdy podmioty występują wspólnie, wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych, chyba  
że umowa konsorcjum o wspólnym występowaniu będzie wskazywała inny sposób komunikacji  
i rozliczeń. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 

VII. Oferta: 
 

1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu. 

3. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną osobę oraz sporządzona, pod rygorem 
nieważności, w formie pisemnej w sposób czytelny, w języku polskim. 

4. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 
Wszelkie zmiany w treści oferty lub pozostałych dokumentów (poprawki, przekreślenia, dopiski, 
itp.) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie 
będą uwzględniane. 

5. Wskazane jest, aby strony oferty oraz pozostałych dokumentów były trwale ze sobą połączone i 
kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 6. Wskazane jest, aby w treści 
oferty była umieszczona informacja o ilości jej stron. 

6. W przypadku, gdy oferta i załączone do niej dokumenty zawierają informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), Wykonawca 
winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające te informacje winny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane 
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
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informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

7. Ofertę wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:  

„Oferta na świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową 
KS/ZP/28/2013”  
            z adnotacją: 

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10 czerwca 2013 r., GODZ. 10:00”  
 
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę. Informacja o zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu 
na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie 
winno zawierać dodatkowe oznaczenie odpowiednio wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 

9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od 
upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (trzy) dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia 

11. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych 
w art. 89 ustawy. 
 

VIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert: 
 

1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r., do godziny 09:30, 
 w siedzibie Zamawiającego w Katowicach: ul. Wita Stwosza 7 w pokoju 224.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie wynikającym  
z art. 38 ustawy.  

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania ofert oraz dokona 
zwrotu tej oferty po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi dnia 10 czerwca 2013 r., o godzinie 10:00,  
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach w pokoju 224. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, a podczas otwarcia ofert informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
pzp. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.  

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków,  
że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

8. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może również żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
 

IX. Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty: 



 

12 

 

 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena wykonania zamówienia.  
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

4. Jeżeli okaże się, że złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny: 
1. Cena oferowana powinna obejmować wszystkie koszty, w tym wszystkie opłaty i podatki, koszty 
kilometrów dojazdowych, koszty ubezpieczenia i obowiązujący podatek VAT. 
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny (cena – 100%). 
3. Wykonawca przy obliczaniu ceny powinien przyjąć następujący sposób postępowania: 

1) Podać cenę netto i brutto 1 wozokilometra w sytuacji określonej w punkcie III.4.1 SIWZ przy 
świadczeniu usługi przez autobus o pojemności do 20 osób; 

2) Podać cenę netto i brutto 1 wozokilometra w sytuacji określonej w punkcie  
III.4.2 SIWZ przy świadczeniu usługi przez autobus o pojemności do 20 osób; 

3) Podać cenę netto i brutto 1 godziny pozostawania 1 autobusu w gotowości w sytuacji 
określonej w punkcie III 4.3 SIWZ. 

4) Podać cenę netto i brutto 1 wozokilometra w sytuacji określonej w punkcie III.4.1 SIWZ przy 
świadczeniu usługi przez autobus o pojemności powyżej 20 osób; 

5) Podać cenę netto i brutto 1 wozokilometra w sytuacji określonej w punkcie III.4.2 SIWZ  przy 
świadczeniu usługi przez autobus o pojemności powyżej 20 osób; 

6) Podać cenę netto i brutto 1 kilometra dojazdowego w sytuacjach o których mowa w III 4.2. 
SIWZ. 

7) Wypełnić tabelkę poprzez wpisanie cen brutto poszczególnych pozycji wskazanych  
w pkt 1) – 6) powyżej, a następnie dokonać operacji pomnożenia cen jednostkowych i 
wskazanych w tabelce ilości poszczególnych jednostek, a następnie zsumować te 
pozycje – suma tych sześciu pozycji będzie przyjmowana do oceny ofert; 

4. Wykonawca jest zobowiązany w cenie 1 wozokilometra w sytuacjach o których mowa w punkcie 
X.3.1) i X.3.4) SIWZ ująć wszystkie koszty, jakie będzie ponosił w związku z realizacją zamówienia  
(w tym także km dojazdowe).  
5. Wykonawca jest zobowiązany w cenie 1 godziny pozostawania 1 autobusu w gotowości  
(X.3.3) SIWZ w sytuacjach o których mowa w punkcie 4.3 SIWZ  ująć wszystkie koszty, jakie będzie 
ponosił w związku z realizacją zamówienia. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi komunikacji zastępczej przez autobusy  
o pojemności do 20 osób w sytuacji o której mowa w III.4.1 SIWZ zostanie obliczone jako iloczyn 
pokonanych wozokilometrów i stawki za jeden wozokilometr określonej w X.3.1.SIWZ 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi komunikacji zastępczej przez autobusy  
o pojemności do 20 osób w sytuacji o której mowa w III.4.2 SIWZ zostanie obliczone jako suma 
iloczynu pokonanych wozokilometrów i stawki za jeden wozokilometr określonej w X.3.2. SIWZ oraz 
iloczynu sumy pokonanych kilometrów dojazdowych i stawki za jeden kilometr dojazdowy określony  
w X.3.6 SIWZ.  
8. Wynagrodzenie Wykonawcy za pozostawanie 1 autobusu w gotowości w sytuacji określonej  
w III.4.3 zostanie obliczone jako iloczyn godzin pozostawania w gotowości autobusu przez stawkę  
za jedną godzinę pozostawania w gotowości określoną w X.3.3 SIWZ. Do rozliczenia przyjmuje się 
każdą rozpoczętą godzinę pozostawania w gotowości.  
9. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi komunikacji zastępczej przez autobusy  
o pojemności powyżej 20 osób w sytuacji o której mowa w III 4.1 SIWZ zostanie obliczone jako iloczyn 
pokonanych wozokilometrów przez stawkę za jeden wozokilometr określoną w X.3.4 SIWZ. 
10. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi komunikacji zastępczej przez autobusy  
o pojemności powyżej 20 osób w sytuacji o której mowa w III 4.2 SIWZ zostanie obliczone jako suma 
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iloczynu pokonanych wozokilometrów i stawki za jeden wozokilometr określonej w X.3.5. SIWZ oraz 
iloczynu sumy pokonanych kilometrów dojazdowych i stawki za jeden kilometr dojazdowy określony  
w X.3.6 SIWZ.  
12. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. 
13. Wartość wskazana w X.3.7. SIWZ będzie przyjmowana do oceny ofert. 
14. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
15. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania, warunkami zawartymi w projekcie Umowy i wszystkimi czynnikami mogącymi 
mieć wpływ na cenę zamówienia. 
16. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po 
przecinku (do jednego grosza). 
17. Cena oferowana powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności 
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 
 

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert: 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 
cena oferty Co - 100 % [ pkt. ] 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie obowiązującego kryterium. Oferta wypełniająca wymagania kryterium, 
otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana według następujących 
zasad: 
 
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
 

      Cena minimalna 
Liczba punktów = ----------------------------- x 100 pkt. = ilość punktów 

      Cena oferty badanej 
 
przyjmując wagę 100% za 100 punktów. 
 
Wartości punktowe zostaną wyliczone do dwóch miejsc po przecinku – przy zastosowaniu zaokrągleń: 
· wartości od 1 do 4 zostaną odrzucone, 
· wartości od 5 do 9 zostaną zaokrąglone w górę. 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych 
wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający udzieli zamówienia 
Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo 
zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryterium wyboru. 

 
 
 

XII. Wymagania dotyczące wadium:  
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 
w kwocie: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 
a) pieniądzu, 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej oszczędnościowo – kredytowej,  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek 
bankowy numer: 62 1050 1214 1000 0023 4940 5825  z dopiskiem: „Wadium – świadczenie 
usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową , KS/ZP/28/2013” 

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, należy przedłożyć oryginał lub kopię 
(poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty.  
W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia 
lub gwarancji) należy załączyć do oferty. 

 
UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału 
dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany 
u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona  
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale 
zszyta z zasadniczą treścią oferty). 
 

5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Wykonawca  
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,  
że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium zgodnie z zapisami pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, 
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

10. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu 
wypłacenie wadium.  

11. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą.  
12. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych albo w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.), w treści tych dokumentów musi być 
zawarty zapis, że podmiot udzielający poręczenia/gwarancji, zobowiązuje się nieodwołalnie  
i bezwarunkowo oraz na pierwsze żądanie (tj. bez dokonywania dodatkowej weryfikacji)  
Zamawiającego do wypłaty na jego rzecz wadium w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 
zgłoszenia żądania. W przypadku braku powyższego zapisu, wadium nie zostanie uznane  
za prawidłowo wniesione. 
 

XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu: 
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1. Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: 

a) pisemnie, 
b) faksem, 
c) drogą elektroniczną. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres: 
Koleje Śląskie sp. z o.o.  
ul. Wita Stwosza 7 
40 – 040 Katowice 
Tel.: 32 49 40 663 
Fax: 32 49 40 662 
lub na adres e – mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com.  

3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami: Pan Jakub Kołodziejczyk, tel.: 727 030 062. 
5. Zamawiający udzielając wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ postępować będzie 

zgodnie z art. 38 pzp.  
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść niniejszej Specyfikacji. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez 
Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, oraz 
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniana jest Specyfikacja. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej Specyfikacji, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
niniejszą Specyfikację oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza 
Specyfikacja oraz dokona zmiany ogłoszenia w tym zakresie. 
 

XIV. Udzielenie zamówienia: 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

2. Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o „Istotne postanowienia Umowy” (Załącznik Nr 1 do 
SIWZ). 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający 
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 
 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 
 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

 

XVI. Zmiana treści Umowy: 
 
1.  W oparciu o art. 144 ustawy dopuszcza się możliwość następujących zmian treści Umowy: 

a) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT; 
b) rezygnacji w uzasadnionych przypadkach z wykonania części usługi objętej przedmiotem 

umowy, w przypadku gdy dalsze świadczenie usług przez Wykonawcę nie leży w interesie 
publicznym; 

c) konieczność wprowadzenia innych zmian, w szczególności zmian technologicznych, w 
przypadkach związanych ze zmianami przepisów prawa, norm lub standardów zaistniałymi po 
dacie złożenia oferty przez Wykonawcę. 



 

16 

 

2. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez 
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 
a) opis zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) koszt zmiany; 
d) czas wykonania zmiany. 

 
 

XVII. Środki ochrony prawnej: 
 
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ nr KS/ZP/28/2013 
 

Umowa nr………….. 
 
zawarta w dniu ………….. w Katowicach pomiędzy 
 
Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 
Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem: 0000357114, o kapitale zakładowym w wysokości 26.524.500,00 zł,  
NIP: 954 – 269 – 97 – 16, REGON: 241592956, reprezentowaną przez Zarząd Spółki w osobach: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
 
…………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego – w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową, 
Sygnatura KS/ZP/28/2013  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową  
w zamian za odwołane w całości lub na części tras pociągi według rozkładu jazdy dostarczonego 
przez Zamawiającego na następujących liniach kolejowych: 
 

 Czechowice-Dziedzice – Czechowice-Dziedzice Przystanek - Czechowice-Dziedzice 
Południowe – Bielsko-Biała Komorowice – Bielsko-Biała Północ – Bielsko-Biała Główna – 
Bielsko-Biała Lipnik – Bielsko-Biała Leszczyny – Bielsko-Biała Mikuszowice – Wilkowice 
Bystra – Łodygowice Górne – Łodygowice – Pietrzykowice Żywieckie – Żywiec – 
Radziechowy Wieprz – Cięcina Dolna – Cięcina – Węgierska Górka – Cisiec – Milówka – 
Milówka Zabawa – Rajcza – Rajcza Centrum – Rycerka – Sól – Sól Kiczora – Laliki – 
Zwardoń S5 
oraz 
Zwardoń – Laliki – Sól Kiczora – Sól – Rycerka – Rajcza Centrum – Rajcza – Milówka 
Zabawa – Milówka – Cisiec – Węgierska Górka – Cięcina – Cięcina Dolna – Radziechowy 
Wieprz – Żywiec – Pietrzykowice Żywieckie – Łodygowice – Łodygowice Górne – Wilkowice 
Bystra – Bielsko-Biała Mikuszowice – Bielsko-Biała Leszczyny – Bielsko-Biała Lipniki – 
Bielsko-Biała Główna – Bielsko-Biała Północ – Bielsko-Biała Komorowice – Czechowice-
Dziedzice Południowe – Czechowice-Dziedzice Przystanek -  Czechowice-Dziedzice S5 
 

 Bielsko-Biała Główna – Bielsko-Biała Wschód – Krzemionki – Kozy – Kozy Zagroda – Kęty 
Podlesie – Kęty - Zamek Bulowicki – Bulowice – Andrychów Górnica – Andrychów – Inwałd – 
Chocznia Górna – Chocznia – Wadowice S52 
oraz 
Wadowice – Chocznia – Chocznia Górna – Inwałd – Andrychów – Andrychów Górnica – 
Bulowice – Zamek Bulowicki – Kety – Kęty Podlesie – Kozy Zagroda – Kozy – Krzemionki – 
Bielsko-Biała Wschód – Bielsko-Biała Główna S52 
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Zakres świadczenia Wykonawcy jest zgodny z treścią zobowiązania zawartego w ofercie Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie 
z wymogami zawartymi w SIWZ i w niniejszej umowie. 

 

2.Usługa przewozu wykonywana będzie przez Wykonawcę na podstawie zlecenia Zamawiającego  

w następujących przypadkach: 

a) planowanych zamknięć torowych poszczególnych linii, 

b) nadzwyczajnych lub losowych przerw w ruchu pociągów pasażerskich takich jak:  
klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, strajki. 

 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania na żądanie Zamawiającego w stanie 
gotowości w nadzwyczajnych lub losowych przerwach w ruchu pociągów pasażerskich takich jak: 
klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, strajki w przypadku, gdy zlecenie obsługi nie 
obejmuje dyspozycji wyjazdu. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania pojazdów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

i w terminach wskazanych w zleceniach. Szczegółowe daty i godziny kursowania komunikacji 
zastępczej oraz ilość i wymagana pojemność autobusów zostaną sprecyzowane przez 
Zamawiającego każdorazowo w zleceniu obsługi danej linii przesyłanym Wykonawcy na 3 dni 
przed datą uruchomienia usługi za wyjątkiem sytuacji  nadzwyczajnych lub losowych przerw w 
ruchu pociągów pasażerskich takich jak: klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, 
strajki, gdzie uruchomienie usługi nastąpi w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia od 
Zamawiającego oraz w sytuacji , w której Wykonawca na żądanie Zamawiającego bez dyspozycji 
wyjazdu określonej w zleceniu obsługi zapewni autobusy pozostające w stanie gotowości do 
świadczenia usługi przewozowej w nadzwyczajnych lub losowych przerwach w ruchu pociągów 
pasażerskich takich jak: klęski żywiołowe, awarie, wszelkie przerwy w ruchu, strajki. 

 
 
4. Potrzebę podstawienia środka transportu w przypadkach określonych w ust. 3, poza godzinami 
pracy  Zamawiającego, zgłaszał będzie dyżurujący dyspozytor Zamawiającego  na numer telefonu 
Wykonawcy tj.  tel. ………………………..z równoczesnym podaniem informacji o ilości potrzebnych 
środków transportu, miejscu ich podstawienia i przypuszczalnej liczbie kursów oraz czasie pracy. 
Pisemne potwierdzenie zamówienia zostanie złożone w dniu roboczym następującym po dniu 
telefonicznego zgłoszenia potrzeby wykonaniu usługi. 
 

§ 2. 
Zobowiązania Stron 

 
1. Zobowiązania Wykonawcy: 
 
1.1. Odjazd autobusu może się odbyć tylko na polecenie drużyny konduktorskiej jadącej autobusem 
lub koordynatora Zamawiającego. 
1.2. Kierowcy autobusów powinni posiadać telefon komórkowy dla operatywnej łączności  
z dyspozytorem Zamawiającego w przypadku wystąpienia utrudnień podczas realizacji procesu 
przewozowego. 
1.3. Autobusy Wykonawcy powinny być wyposażone w tablice wizualne z napisem  ”Koleje Śląskie” + 
relacja zgodnie z przedmiotem zamówienia. Koszt sporządzenia tablic wizualnych obciąża 
Zamawiającego. Koszt zamieszczenia tablic obciąża Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do 
zwrotu tablic Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia umowy.  
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów w należytej czystości. 
1.5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania autobusów w należytym stanie technicznym 
niezagrażającym bezpieczeństwu pasażerów oraz innych uczestników ruchu. 
1.6. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu podróżnych na podstawie ważnych biletów Spółki 
Koleje Śląskie, które będzie kontrolowała drużyna konduktorska Zamawiającego lub koordynator 
Zamawiającego. 
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1.7. Wykonawca w czasie przewozu podróżnych zobowiązany jest do zatrzymywania autobusów  
w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w pobliżu stacji i przystanków kolejowych. 
1.8. Wykonawca zobowiązuje się wybrać najkorzystniejsza trasę przejazdu uwzględniając długość 
drogi, prognozowany czas przejazdu i warunki drogowe. 
1.9. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w pojeździe dostatecznej ilości paliwa na cały 
przejazd zaplanowaną trasą. 
1.10. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w pojeździe/ach/ wymaganej dokumentacji dla 
środka/ów/ transportu. 
1.11. Wykonawca zobowiązuje się informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 
przeszkodach w wykonaniu usługi. 
1.12. Wykonawca jest zobowiązany do  zapewnienia miejsc postojowych i parkingowych dla 
autobusów i uzyskania odpowiednich zezwoleń na korzystanie z przystanków autobusowych. 
1.13. Wykonawca oświadcza, iż zapewni środek/i/ transportu w należytym stanie technicznym i 
poniesie wszelką odpowiedzialność za stan techniczny środka transportu, a w przypadku awarii 
zapewni inny/e/ o tożsamym standardzie na własny koszt, przy czym w przypadku awarii na trasie 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu zastępczego w terminie do 1 godziny od chwili 
awarii. 
1.14. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do dokonywania odpłatnego 
transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
(Dz. U. z 2001 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę 
ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności. 
1.15. Wykonawca zapewni punkt dyspozytury lub osoby zarządzającej flotą przewozową czynny przez 
24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia umożliwiający Zamawiającemu kontakt pod 
nr………………………………………………………………………….. 
1.16. Baza oraz miejsce stałego garażowania floty przewozowej Wykonawcy nie może znajdować się 
dalej niż w odległości 10 km od linii kolejowych obsługiwanych przez Zamawiającego. 
1.17. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do kierowania pojazdami kierowcę/kierowców 
posiadających ważne prawo jazdy określonej kategorii oraz ważne badania lekarskie wymagane dla 
kierowców zawodowych. 
1.18. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazdy sprawne technicznie, posiadające ważne 
badania techniczne i polisę OC oraz wszelkie wymagane prawem wyposażenie pojazdu. 
1.19. W trakcie realizacji Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia na własny koszt 
infrastruktury przystankowej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych zgodnie z 
przystankami wynikającymi z rozkładów jazdy. 
1.20. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad pojazdów. 
1.21. W zakresie obowiązków Wykonawcy, w tym stanu technicznego pojazdów, Zamawiający 
uprawniony jest do kontroli i sporządzenia protokołu kontrolnego. 
1.22. Protokół o którym mowa w ust. 1.21 powinien zostać podpisany przez kierowcę Wykonawcy i 
przedstawiciela Zamawiającego (konduktora lub koordynatora na podstawie upoważnienia do 
kontroli). 
1.23. Przedstawiciele Zamawiającego posiadający upoważnienie do kontroli są uprawnieni do: 
- kontrolowania dokumentacji dotyczącej kursowania autobusów, 
- sprawdzania trzeźwości kierowcy, 
1.24. Zamawiający wydaje dyspozycje w zakresie umieszczenia w autobusach Wykonawcy: 
a) ulotek i materiałów informacyjnych Zamawiającego, 
b) plakatów i afiszy, 
c) informacji rozkładowych, 
1.25. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego, że przy wykonywaniu usług stanowiących 
przedmiot Umowy Wykonawca używa autobusów nie spełniających wymogów określonych w SIWZ,  
w Umowie albo w przepisach obowiązującego prawa, Wykonawca będzie zobowiązany do 
natychmiastowej zamiany takich autobusów na inne, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ,  
w Umowie albo w przepisach obowiązującego prawa oraz do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 
umownych przewidzianych w Umowie. 
1.26. Do kontaktu z Zamawiającym, Wykonawca wyznacza:  
……………………………………..tel:………………....e-mail: …………………@............... 
1.27 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty powstałe w związku lub przy realizacji niniejszej umowy 
takie jak: koszty mandatów, opłat parkingowych, opłaty za autostrady. 
1.28 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przez 
pojazd Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy. W przypadku kierowania roszczeń 
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bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania celem 
zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności. 
 
2. Zobowiązania Zamawiającego: 
 
2.1. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi  
na pytania Wykonawcy dotyczące przedmiotu Umowy i sposobu jego wykonania. 
2.2 Zamawiający jako organizator autobusowego przewozu zastępczego zobowiązany jest zapewnić 
Personel Pokładowy w postaci osoby/osób odpowiedzialnej/ych/ za nadzorowanie wykonania 
komunikacji zastępczej. 
2.3. Zamawiający odpowiedzialny jest za terminową wypłatę wynagrodzenia. W przypadku opóźnienia  
w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.  
2.4. Do kontaktu z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza:  
………………… tel:.................... e-mail: …………………….. 
 

§ 3. 
Termin realizacji zamówienia: 

 
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r., lecz nie dłużej niż 
do wyczerpania wartości zamówienia, wskazanej w §4 ust. 10. 
 

§ 4. 
Warunki płatności 

 
 
1. Wynagrodzenie będzie obliczone wg stawki umownej tj.: 
a) w sytuacji określonej w punkcie III.4.1 SIWZ przy świadczeniu usług przez autobus o pojemności do 
20 osób zostanie obliczone jako iloczyn pokonanych wozokilometrów i ceny jednego wozokilometra, 
która wynosi………………………..brutto (słownie……………………), 
netto………………………………….w tym podatek VAT…….w wysokości………………………… 
 
b) w sytuacji określonej w punkcie III.4.2 SIWZ przy świadczeniu usług przez autobus o pojemności do 
20 osób zostanie obliczone jako suma iloczynu pokonanych wozokilometrów i stawki za jeden 
wozokilometr, która wynosi………………………………..………………..brutto 
(słownie……………………), netto………………………………….w tym podatek VAT………. 
w wysokości………………………… 
oraz iloczynu pokonanych kilometrów dojazdowych i stawki za jeden kilometr dojazdowy,  
która wynosi………………………………..………………..brutto (słownie……………………), 
netto………………………………….w tym podatek VAT……….w wysokości………………………… 
 
c) w sytuacji określonej w punkcie III.4.1 SIWZ przy świadczeniu usług przez autobus o pojemności 

powyżej 20 osób zostanie obliczone jako iloczyn pokonanych wozokilometrów i ceny jednego 

wozokilometra, która wynosi………………………..brutto (słownie……………………), 

netto………………………………….w tym podatek VAT……w wysokości………………………… 

d) w sytuacji określonej w punkcie III.4.2 SIWZ przy świadczeniu usług przez autobus o pojemności 
powyżej 20 osób zostanie obliczone jako suma iloczynu pokonanych wozokilometrów i stawki za 
jeden wozokilometr, która wynosi………………………………..………………..brutto 
(słownie……………………), netto………………………………….w tym podatek VAT……….w 
wysokości………………………… 
oraz iloczynu pokonanych kilometrów dojazdowych i stawki za jeden kilometr dojazdowy,  
która wynosi………………………………..………………..brutto (słownie……………………), 
netto………………………………….w tym podatek VAT……….w wysokości………………………… 
e) za pozostawanie autobusu w gotowości w sytuacji określonej  
w III.4.3 SIWZ zostanie obliczone jako iloczyn godzin pozostawania w gotowości autobusu przez 
stawkę za jedną godzinę pozostawania w gotowości która wynosi………………………..brutto 
(słownie…………………….………………), netto………………………………….w tym podatek 
VAT………. w wysokości………………………… 
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2. Za podstawę do rozliczenia niniejszego zamówienia przyjmuje się, „Dokument najmu pojazdu” lub 
„Kartę Drogową” wystawiane przez Wykonawcę i każdorazowo autoryzowane przez 
przedstawiciela Zamawiającego tj. konduktora lub koordynatora,  potwierdzające w szczególności: 
liczbę przejechanych kilometrów, trasę przejazdu, czas przejazdu, rodzaje pojazdów wraz  
z podaniem marki pojazdu i numeru rejestracyjnego, godziny, daty wyjazdu i powrotu .  

3. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby 
Zamawiającego. Faktura powinna być wystawiona na Koleje Śląskie Sp. z o.o., 
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, NIP 9542699716. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

4. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy wyłącznie za wozokilometry wykonane na 
zlecenie Zamawiającego oraz godziny pozostawania w gotowości z zachowaniem warunków 
Umowy. 

5. W przypadku uchybienia ww. warunków wszelkie negatywne dla Zamawiającego konsekwencje 
finansowe, w szczególności z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku 
VATw wyniku: 

- zastosowania u Zamawiającego przepisów art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. nr 54 z 2004r. poz.535 z późn. zm.), 
- nie podania w fakturze nr PKWiU lub podstawy prawnej zastosowania zwolnienia od VAT w myśl 
par. 5 ust. 7 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68  z 2011r. poz. 360 z późn. zm.) 
poniesie Wykonawca. 
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
8. Nie zrealizowanie całkowitej szacunkowej ilości świadczonych usług w okresie obowiązywania 
umowy nie zobowiązuje Zamawiającego do zlecenia niezrealizowanych usług i nie stanowi podstawy 
dla Wykonawcy do domagania się roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania Zamawiającego faktury VAT do dnia 
……….. miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. 
10.  Szacunkowa wartość umowy stanowi kwota ……………. zł brutto. 
11. Nie wyczerpanie  w okresie obowiązywania umowy całkowitej wartości zamówienia nie 
zobowiązuje Zamawiającego do zlecenia niezrealizowanej części usług i nie stanowi podstawy dla 
Wykonawcy do domagania się roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 
 
 

§ 5. 
Umowne prawo odstąpienia 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji zlecenia  podstawienia pojazdu dłużej niż o 
12 godzin względem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu; 
b) jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w pkt 1.23, zostanie stwierdzony u kierowcy pojazdu stan 
nietrzeźwości lub stan po spożyciu alkoholu; 
c) w przypadku stwierdzenia prowadzenia pojazdu przez osobę nie posiadającą ważnego prawa jazdy 
określonej kategorii lub wymaganych badań lekarskich. 
2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą należnego 

wynagrodzenia o okres dłuższy niż 30 dni, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego na piśmie  
z wyznaczeniem dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu na dokonanie zapłaty 
i z zagrożeniem, że brak zapłaty spowoduje odstąpienie od umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
musi zawierać uzasadnienie. 

4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu.  
 

§ 6. 
Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną: 
2. W przypadku opóźnienia w podstawieniu autobusu względem terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego, w wysokości 1000 zł za każdą godzinę opóźnienia. 
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3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 200.000,00 zł. 

4. W przypadku używania przez Wykonawcę autobusów nie spełniających wymogów 
określonych w Umowie albo w przepisach obowiązującego prawa w wysokości 1000,00 zł za 
każdy przypadek stwierdzenie niezgodności. 

5. Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca 
obowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

6. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają wysokości szkody, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych nałożonych na Wykonawcę  
z przysługującego mu wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1.  

8. Kary umowne mogą być potrącane z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za 
wykonanie niniejszej umowy. 

9. Strony dopuszczają możliwość żądania na zasadach ogólnych odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia w zakresie uprawnienia do naliczania kar 
umownych pozostają w mocy. 

§7. 
 

Strony zobowiązują się do wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z należytą 
starannością. 
 

 
§8. 

 
1. W oparciu o art. 144 ustawy dopuszcza się możliwość następujących zmian treści Umowy: 

a) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT; 
b) rezygnacji w uzasadnionych przypadkach z wykonania części usługi objętej przedmiotem 

umowy, w przypadku gdy dalsze świadczenie usług przez Wykonawcę nie leży w interesie 
publicznym; 

c) konieczność wprowadzenia innych zmian, w szczególności zmian technologicznych,  
w przypadkach związanych ze zmianami przepisów prawa, norm lub standardów 
zaistniałymi po dacie złożenia oferty przez Wykonawcę. 

2. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie 
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 
a) opis zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) koszt zmiany; 
d) czas wykonania zmiany. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr.113 poz.759  
z późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U.  
Nr 16 poz. 93 z późn. zmianami). 
4. W razie przetwarzania przez Strony danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), Strony zobowiązują 
się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, 
 ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez wyraźnej 
zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności wierzytelność nie może być 
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). 
Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela 
(art. 518 K.C.),ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. 
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod 
rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu. 
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej                   
ze Stron.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ nr KS/ZP/28/2013 

 
.................................................................... .          ........................., dnia ....................... 2013 r. 
           (nazwa i adres Wykonawcy)    

FORMULARZ OFERTY 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi przewozu osób 
zastępczą komunikacją autobusową, KS/ZP/28/2013,  
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla tego 
przetargu składamy niniejszą ofertę na: 
Świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową. 
Oferta cenowa: 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z  treścią SIWZ oraz istotnym postanowieniami 
umownymi stanowiącymi załączniki do SIWZ: 
tj. świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją autobusową zgodnie  
z poniższymi cenami : 
 

1) Cena 1 wozokilometra w sytuacji określonej w punkcie III.4.1 SIWZ przy świadczeniu usług 
przez autobus o pojemności do 20 osób wynosi………………………..brutto 
(słownie……………………), 

 netto………………………………….w tym podatek…….. VAT 
w wysokości………………………… 

2) Cena 1 wozokilometra w sytuacji określonej w punkcie III.4.2 SIWZ przy świadczeniu usług 
przez autobus o pojemności do 20 osób wynosi………………………..brutto 
(słownie……………………), netto………………………………….w tym podatek…….. VAT 
w wysokości………………………… 

 
3) Cena 1 godziny pozostawania 1 autobusu w gotowości w sytuacji o której mowa w III 4.3 

SIWZ wynosi………………………..brutto (słownie……………………), 

netto………………………………….w tym podatek…….. VAT w 

wysokości………………………… 

4) Cena 1 wozokilometra w sytuacji określonej w punkcie III.4.1 SIWZ przy świadczeniu usług 
przez autobus o pojemności powyżej 20 osób wynosi………………………..brutto 
(słownie……………………), netto………………………………….w tym podatek…….. VAT 
w wysokości………………………… 

5) Cena 1 wozokilometra w sytuacji określonej w punkcie III.4.2 SIWZ przy świadczeniu usług 
przez autobus o pojemności powyżej 20 osób wynosi………………………..brutto 
(słownie……………………), netto………………………………….w tym podatek…….. VAT 
w wysokości………………………… 
 

6) Cena 1 kilometra dojazdowego w sytuacjach o których mowa w III 4.2. SIWZ 

wynosi………………………..brutto (słownie……………………), 

netto………………………………….w tym podatek…….. VAT 

7) Wartość umowy: 

Lp. Nazwa usługi Jednostka 

 

 

Ilość Wartość 

jednostkowa 

brutto 

wskazana w 

punktach 1 – 6 

powyżej 

Wartość usługi 

brutto 

Poz. C x D 

. A B C D E 
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1. świadczenie usług przez 

autobus o pojemności do 20 

osób w sytuacji określonej w 

punkcie III.4.1 SIWZ 

wozokilometr 6.500   

2. świadczenie usług przez 

autobus o pojemności do 20 

osób w sytuacji określonej w 

punkcie III.4.2 SIWZ 

wozokilometr 11.000   

3. Pozostawanie w gotowości w 

sytuacji o której mowa w III 

4.3 SIWZ 

godzina 430   

4. świadczenie usług przez 

autobus o pojemności 

powyżej 20 osób w sytuacji 

określonej w punkcie III.4.1 

SIWZ 

wozokilometr 26.000   

5. świadczenie usług przez 

autobus o pojemności 

powyżej 20 osób w sytuacji 

określonej w punkcie III.4.2 

SIWZ 

wozokilometr 32.500   

6. Dojazd do miejsca 

świadczenia usług w 

sytuacjach o których mowa w 

III 4.2. SIWZ 

kilometr 

dojazdowy 

6.500   

Cena oferty: 

Suma pozycji E.1 – E.6 

 

 

Cena oferty brutto…..…………………...................................................................................... 

zł (słownie zł:.........................................................................................................................)  

 

1. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, 
w szczególności wszystkie opłaty i podatki, koszty ubezpieczenia i obowiązujący podatek VAT. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym  
z Istotnymi Postanowieniami Umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki  
w niej zawarte. 
3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone  
w SIWZ. 
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi 
w załączniku nr 1 do SIWZ. 
6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 
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7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
................................  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.)  
i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 
8. Oświadczamy, że powierzymy / nie powierzymy* wykonanie zamówienia podwykonawcy / om  
w częściach: 
1) ………………przez podmiot……………………. 
2) ………………przez podmiot……………………. 
3) ………………przez podmiot……………………. 
4) ………………przez podmiot……………………. 
* Uwaga – niepotrzebne skreślić (brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie,  
że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania części zamówienia). 
9. Wadium o wartości 7.500,00 zł. wnieśliśmy w dniu ……..…. 2013 r. 
w formie ……………………………………………………………………………………….. 
10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................ 
tel. ............................................................................ faks ...................................................... 
 
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym 
................................................................................................................................................ 

 
............................................................. 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ nr KS/ZP/28/2013 
 
          

……………………………………. 
       (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

         ...................................., dnia ....................... 2013 r. 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usługi przewozu 

osób zastępczą komunikacją autobusową, KS/ZP/28/2013”, składam 
WYKAZ 

 
wykonanych lub wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (pkt IV.6.1 
SIWZ) 
 
 

Lp. Zakres zamówienia 
(opis przedmiotu 

świadczonych usług) 
zgodnie z pkt IV.6.1 SIWZ) 

Zamawiający - 
odbiorca 

(nazwa firmy, jej 
adres, telefon) 

Termin 
realizacji 

od/do 
(dd/mm/rrrr 
/dd/mm/rrrr) 

Wartość 
(brutto) 

zamówienia 

1.  
 
 
 
 

   

2.  
 
 
 
 
 

   

 
 
 
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie przez Wykonawcę. Dokumenty te należy przedstawić w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., 

Nr 231). 

 
 

 
 

    ………………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

            do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ nr KS/ZP/28/2013 
 
          

……………………………………. 
       (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

         ...................................., dnia ....................... 2013 r. 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usługi przewozu 
osób zastępczą komunikacją autobusową, KS/ZP/28/2013”, składam 
 
 

WYKAZ 

posiadanej przez Wykonawcę floty przewozowej 

L. 

P. 

Marka i typ 

pojazdu 

Rok 

produkcji 

Podstawa 

dysponowania 

Pojemność 

osobowa  

Przystosowanie do 

przewozu osób 

niepełnosprawnych 

1      

2      

3      

4      
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ nr KS/ZP/28/2013  

(należy złożyć w formie oryginału) 
 
 

     ................................, dnia ....................... 2013 r. 
 
 
…………………………………….…… 
          (nazwa i adres Wykonawcy)                        
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usługi przewozu 
osób zastępczą komunikacją autobusową, KS/ZP/28/2013”  
 oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca: 
 
……………................................................................................................................................ 
.....................…........................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 
 
spełnia warunki dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ nr KS/ZP/28/2013  
(należy złożyć w formie oryginału) 

 
...................................., dnia ....................... 2013 r. 

 
 
 
 
…………………………………….…… 
(nazwy i adresy Wykonawców 
wchodzących w skład Konsorcjum) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW KONSORCJUM 
 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usługi przewozu 
osób zastępczą komunikacją autobusową, KS/ZP/28/2013” 
 
 oświadczam, że członkowie Konsorcjum w składzie wskazanym w ofercie spełniają warunki 
dotyczące: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
      do reprezentacji Wykonawcy) 

 
 
 
 
UWAGA: oświadczenie podpisuje pełnomocnik konsorcjum, o którym mowa w art. 23 ust. 2 
ustawy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ nr KS/ZP/28/2013 
 
(należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) 
 

................................, dnia ....................... 2013 r. 
 
 

……………………………………                
(nazwa i adres Wykonawcy)              

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją 
autobusową, KS/ZP/28/2013” 
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy  
z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 

 
          ……………………………………………. 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
    do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ nr KS/ZP/28/2013 
(należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) 
 

    ..................................., dnia ....................... 2013 r. 
 
…………………………………….…      
     (nazwa i adres Wykonawcy 
wchodzącego w skład Konsorcjum) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KONSORCJUM 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją 
autobusową, KS/ZP/28/2013”, oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego 
przeze mnie Wykonawcy wchodzącego w skład Konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 

……………………………………………. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


